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Název kurzu: Erasmus Plus Project Management

Jméno účastníka: Zuzana Mužíková

Místo konání: Martinik



MARTINIK 🏝
● ostrov ležící v karibském moři
● osm a půl hodiny letu z Paříže
● zámořský departement Francie 

a tedy i součást EU
● na délku měří přibližně 80 km a 

na šířku kolem 30 km
● v současnosti má ostrov kolem 

400.000 obyvatel a jsou to z 90 
% potomci afrických otroků

● ostrov je sopečného původu a s 
převážně hornatým reliéfem

● ostrov je kombinací prvotřídních 
pláží, hor a tropických zahrad - 
ostrov květin



MARTINIK 🏝
● odborný kurz:

Erasmus Plus Project 
Management

● kurz zaměřený na 
úspěšné sepsání žádosti 
o akreditaci Erasmus na 
další období 5 let

● 17. - 23. 4. 2022
● ubytování Airbnb - 

město Les Trois-Îlets 
● výlety 

https://www.pmserasmusplus.com/project-management-education-visits
https://www.pmserasmusplus.com/project-management-education-visits
https://docs.google.com/document/d/1kaam7ausRuaOnW0L1Y2blLsJPb9fpZj6UN3idat4zaY/edit?usp=sharing
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Kurz: Freilanddidaktik, Spezifische Themen und fachspezifische Arbeitsweisen im Biologieunterricht
Job Shadowing: spolupráce na projektech autentického bádání a přípravě projektů občanské vědy

Jméno účastníka: Kateřina Čiháková
Místo konání: AECC Biologie, Uni Wien 



Kateřina Čiháková: AECC Biologie, Uni Wien
Kurz Freilanddidaktik, Spezifische Themen und fachspezifische Arbeitsweisen im 
Biologieunterricht (12.06. 2022 – 24.06.2022) 
● Národní park Donau Auen
● zpětná vazba od vyučujících i kolegů
● důraz na předávání nadšení, zájmu o přírodu, význam pro žáka
● samostatné pozorování (20 min)
● didaktické hry
● žáci s OMJ v okolí Vídně na 2. stupni převažují 

Tento kurz běží už 22 let

detektivní pátrání - pobytové stopy     filtr na vodu           krycí a výstražné zbarvení bezobratlých

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=300092&semester=2019S


Job Shadowing  - dr. Katharina Bardy (21.03.2022- 08.04.2022), AECC UniWien

● výuka paralelních kurzů pro studenty s 
připravenými pomůckami (evoluce, pozorování)

● spolupráce na projektech autentického bádání a 
přípravě projektů občanské vědy

● využití venkovní učebny v botanické zahradě
● nová výuková zahrada zaměřená na včely  a 

další opylovače

https://www.citizen-science.at/en/
https://grueneschule.univie.ac.at/
https://bee-ed.org/


Rakousko - rozdíly v přípravě učitelů
● Důraz na spolupráci a vzájemnou komunikaci

● Vzájemná zpětná vazba

● Většina studujících už učí

● Terénní kurz až po zvládnutí zkoušky

● Důraz na společenskou relevanci témat a ochranu ŽP

NP Donau Auen - blízko Petronell
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Název kurzu: Curso Espaňol Intensivo Avanzado B2

Jméno účastníka: Zuzana Erbenová

Místo konání: Dénia, Španělsko



Informace o kurzu

Název kurzu: Curso Espaňol Intensivo Avanzado B2

Odkaz: http://www.ace-studio.cz/produkt/ltc-denia-kurzy-spanestiny-ve-spanelsku-letni-spanelsky-kemp-pro-deti-u-more/

Délka trvání: 28 vyučovacích hodin

Popis: Intenzivní kurz španělštiny na mezinárodní úrovni B2 v malé skupince lidí - 6 pax + 
soukromé hodiny

Termín: 27.6.2022 - 1.7.2022

Shrnutí: každý den 4 hodiny ve skupince + 2 individuální hodiny. Při dalším  případném výjezdu 
budu určitě volit jen individuální výuku, která mi rychlejším tempem vyhovuje více

http://www.ace-studio.cz/produkt/ltc-denia-kurzy-spanestiny-ve-spanelsku-letni-spanelsky-kemp-pro-deti-u-more/


Španělsko
Španělsko - hlavní město Madrid

více informací o zemi: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko

osobní zkušenost:

Letěla jsem do Valencie, kde jsem strávila 1 noc, pak přejezd autobusem do Dénia - cca 80 minut. 

Dénia je pěkné, čisté městečko se vším potřebným zázemím, spousta možností nakupování, výletů, restaurací.

Kurz sám o sobě byl na můj vkus dost pomalý, málo gramatiky. Soukromé hodiny byly naprosto skvělé, sama jsem si určila co chci 
probírat a jakou intenzitou. Příště volím jen soukromé hodiny.

Ubytování jsem si zařídila v hotelu, škola byla cca 10 minut pěšky od hotelu.

V Dénii je spousta obchodů, restaurací, pěkná pláž, nic mi tam nechybělo.

Z Dénie jsem jela autobusem, cca 80 minut, do Alicante, kde jsem před odletem zpět domů opět strávila jednu noc.

odkaz na fotky a výlety po okolí Dénie:  http://www.ace-studio.cz/spanelsko-denia-altea-benidorm-guadalest-calpe-fotky-vylety/

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://www.ace-studio.cz/spanelsko-denia-altea-benidorm-guadalest-calpe-fotky-vylety/
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Název kurzu: ENGLISH for TEACHERS (A2, B1)  

Jméno účastníka: Anna Hrubanová

Místo konání: Dublin- Irsko



English for Teachers (A2-B1) in Ireland

● Jazykový kurz: 
https://www.englishmatters.org/index.php/cours
es/erasmus_plus/english-for-teachers-ireland/g
eneral

● Trinity College Dublin, 4.7.- 15.7. 2022

● Irská kultura a historie, využití ICT a 
inovativních metod ve výuce, jazykové 
(gramatika, slovní zásoba) a prezentační 
dovednosti, Evropská dimenze (fakta a 
stereotypy evropských zemích) 

https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-for-teachers-ireland/general
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-for-teachers-ireland/general
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-for-teachers-ireland/general


● Irsku se přezdívá jako zelený nebo 
smaragdový ostrov.

● Vzniklo díky dlouhému boji za 
nezávislost se sousedním Spojeným 
království. 

● Nejstarší důkazy lidské přítomnosti v 
Irsku jsou datovány již od r. 12 800 BC.

● Bohatá “pub culture”. 
● Posledním přístavem, odkud vyjela 

výletní loď Titanic, byl irský Cobh. 
● Irové mají za sebou těžkou minulost 

(hladomor v letech 1845-1852, boj za 
nezávislost)

● Tolerantní země (od r. 2015 dovoleny 
sňatky stejného pohlaví). 

● V Dublinu je zajímavý kontrast moderní 
a staré architektury. 

● Doporučuji návštěvu Guinness 
Storehouse, Archaeology Museum, 
GPO Museum a National Gallery.
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Název kurzu: Intensive English course (A2-B1)

Jméno účastníka: Anna Hrubanová

Místo konání: Dublin-Irsko



Intensive English Course (B1-B2)  in 
Ireland

● Jazykový kurz: 
https://www.englishmatters.org/index.php/cours
es/english_courses/general-and-intensive

● Centre of English Studies, Dublin, 18.7.- 29.7. 
2022

● Irská kultura a historie, jazykové (gramatika, 
slovní zásoba) a komunikační dovednosti

https://www.englishmatters.org/index.php/courses/english_courses/general-and-intensive
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/english_courses/general-and-intensive
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Název kurzu: Inclusive Education Through Arts and Games 

Jméno účastníka: Olga Kozačová

Místo konání: Angra do Heroismo, Portugalsko



Základní informace o kurzu:
Inclusive Education through 
Arts and Games
https://www.interact.gr/inclusive
Angra do Heroismo, Portugalsko
11. - 15. 7. 2022

● historie a vývoj inkluzivního vzdělávání
● nové inkluzivní metody
● sdílení zkušeností z inkluzivního 

vzdělávání v Evropě
● ice-breakers hry
● nové poznatky o tradicích v evropských 

zemích
● rozšíření anglické slovní zásoby

https://www.interact.gr/inclusive


Terceira (portugalsky Ilha Terceira) je ostrov patřící Portugalsku v souostroví Azor v Atlantském oceánu. Jmenuje se podle 
toho, že byl objeven jako třetí ze souostroví. Ostrov je sopečného původu a má od severu na jih 14 km, od východu na 
západ 28 km. Hlavní město ostrova je Angra do Heroísmo, jehož centrum je od roku 1983 zapsáno do Světového dědictví 
UNESCO. 

Zkušenosti a tipy:
● přátelští domorodci
● levná káva a zmrzlina obřích porcí
● vynikající kuchyně
● specifické klima
● rozmanitá krajina (nížina, kopce i pláže s 

tmavým pískem)
● žádné nebezpečné ani jedovaté zvíře 

(medúza)
● neuvěřitelná flora! (endemitní druhy)
● všudypřítomné hortenzie
● tourada à corda
● vyjížďka za velrybami a delfíny
● výlet na skútru
● všude krávy
● portugalsky Açores

https://cs.wikipedia.org/wiki/Portugal%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Azory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Souostrov%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sope%C4%8Dn%C3%BD_ostrov&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Angra_do_Hero%C3%ADsmo
https://cs.wikipedia.org/wiki/1983
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Název kurzu: kurz angličtiny - Upper Intermediate

Jméno účastníka: Ľubica Knížková

Místo konání: Dublin, Irsko



Dublin, Irsko 
● Republic of Ireland(Éire ), zajímá 

⅚ povrchu stejnojmenného 
ostrova.

● Hlavní město Dublin (čti doblin)
● Býval jeden z nejchudších státu 

západní Evropy, měl vysokou 
míru emigrace

● Historie sahá do 5-6 tisíciletí BC
● Od roku 795 podnikali na ostrov 

nájezdy Vikingové,ostrov 
drancovali

● Rok 1800- připojení k Británii- 
ztráta jazyku

● 1921- vznik svobodného Irska a 
oddělení protestantského 
severu



Dublin, Irsko
● kurz zaměřený na 

angličtinu pro rodiny 
(Family program)

● Frances King School of 
English

● Malá skupina studentů, 
děti jsou ve vedlejší 
učebně

● Kurz od 9-13, potom 
volný čas

● Ubytování v rodině

https://francesking.com/
https://francesking.com/
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Název kurzu: STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) - Holistic Approach in Education

Jméno účastníka: Alžběta Šimková a Blažena Kratochvílová

Místo konání: Malaga, Španělsko



Využití ve výuce:

Lego for Education - propojení fyziky, matematiky a programování

Lego spike - programovatelné lego, propojení se Scratchem

Gravitrax



Social life, cestování
- canyoning
- výborná kuchyně - 

mořské plody
- umění - muzeum 

Picassa
- historické památky 

- citadela, pevnost
- moře
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Název kurzu: Creative Methodology for Language Teachers

Jméno účastníka: Martina Bosáková

Místo konání: Cork, Irsko



Cork English College - https://corkenglishcollege.com/
18.7. - 24.7. 2022

Cork - 2. největší irské město, 2.nejhlubší přírodní přístav na světě.

Kurz - Creative Methodology for Language Teachers – 1 týden. Kurz zaměřený na nové metody 
ve výuce angličtiny. 25 hodin týdně (60 min), 

https://www.ace-studio.cz/produkt/cork_english-kurzy-anglictiny-v-irsku-kurzy-anglictiny-pro-dosp
ele-letni-kurzy-pro-deti-kurzy-pro-ucitele-erasmus/#1478811006202-f9ca6bdf-1f84

https://corkenglishcollege.com/


Cork English College - https://corkenglishcollege.com/
18.7. - 24.7. 2022
Co jsem se naučila - spíš jazykový přínos než pedagogický

seafood

stout

Doporučení - promyslet si ubytování - v rodině je levnější a zahrnuje jídlo, ale je to dál, hostel/hotel v centru bývá 
podstatně dražší

výlet do Kilkanny

https://corkenglishcollege.com/
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Název kurzu: kurz němčiny - metodika a jazyk

Jméno účastníka: Magdaléna Růžková

Místo konání: Regensburg, Německo



Německo - Regensburg

Kurz pro učitele: metodika a jazyk

Místo: Regensburg, Německo, škola Horizonte

Termín: 18. - 22.7.2022

Program: jazyk a komunikace, metodika - 

moderní učební metody, sdílení zkušeností z 

praxe, reálie Německa/Bavorska

https://www.horizonte.com/en-german-courses/german-language-courses-germany/teacher-refre
sher-course



Německo - Regensburg
Regensburg: malebné studentské 
město, památka UNESCO

Preferovaná doprava: pěšky, na 
kole

Ubytování:na studentské koleji 
spojené přímo s budovou školy, vše 
v centru města

Příjemná atmosféra, mezinárodní 
prostředí, milí lidé, kvalitní a 
přínosný kurz = mohu doporučit
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Název kurzu: General English Language Training & Irish Culture

Jméno účastníka: Tereza Cibulková

Místo konání: Cork - Irsko



General English Language Training and Irish Culture 

Cork English College 

Cork, Ireland 

18. 7. - 29. 7. 2022

http://www.ace-studio.cz/erasmus-irsko-kurz-pro
-ucitele-anglictina-clil/

reading, writing, listening, grammar

irish culture - history, music, politics, sports 

http://www.ace-studio.cz/erasmus-irsko-kurz-pro-ucitele-anglictina-clil/
http://www.ace-studio.cz/erasmus-irsko-kurz-pro-ucitele-anglictina-clil/


Ireland (Éire)

Northwestern Europe

Dublin 

7 mill. 

EU

St. Patrick 

James Joyce, Samuel Beckett, 
Jonathan Swift, Sinéade 
O'Connor, The Cranberries  

Recommendations: 

The Irish Emigration 
Museum 

Cobh

Killarney National Park 

Galway 
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Název kurzu: Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education

Jméno účastníka: Alžběta Šimková

Místo konání: Barcelona



Art as Therapy: Self-Expression and Special 
Needs in Art Education

místo: Barcelona

termín: 11.7-15.7.2022

odkaz: https://www.teacheracademy.eu/course/art-as-therapy/

https://www.teacheracademy.eu/course/art-as-therapy/


Atreterapeutické metody 
Využití v učitelské praxi:

- pro použití při práci s 
třídním kolektivem

- prevence problémového 
chování

- práce s dětmi se 
speciálními potřebami, 
jejich začlenění do 
kolektivu



Social life, cestování

- Barcelona je pěkná na kole
- Sagrada familia
- Fontana Magica
- Gaudího domy
- Muzeum Joan Miró
- pláže
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Název kurzu: Integrating Creativity and Innovation into Teaching

Jméno účastníka: Pavla Žižková

Místo konání: Barcelona



Španělsko - Barcelona
● Hlavní město 

Katalánska.

● Po Madridu 2. 
největší město.

● Nádherné stavby a 
architektura 
(Gaudí).

● Kultura, kavárny, 
parky.

● Ubytování v 
apartmánech u 
pobřeží - moře, 
bazén.

● V létě velké teplo, 
klimatizace 
nezbytná.



Europass Academy of Creativity
Integrating Creativity and Innovation into Teaching

● integrace tvořivosti a inovací 
do vyučovacího procesu

● kreativní myšlení a mapování
● klíčové kompetence
● jak hodnotit žáky
● outdoor aktivity s dětmi
● kulturní památky a přírodniny 

ve vzdělávání žáků
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Název kurzu: kurz angličtiny

Jméno účastníka: Veronika Kamarytová

Místo konání: St. Paul's Bay, Malta



Veronika Kamarytová

        13.8. - 20.8. 2022



GV Malta 
english centre

• Týdenní kurz AJ pro začátečníky 

• Výuka - 9:00 - 12.30 gramatika

                       13.00 - 15.00 konverzace 

• 5 studentů ve tříde 

• Studenti  a studentky z Brazílie a 

Japonska

• Završeno certifikátem B1

 



GV Malta

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur.

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur.

Destination 2



Ubytování

• výborná lokalita - přímo u autobusového nádraží

• dokonalé snídaně

• bazén na střeše

Hotel Santana



Výlety

• malé městečko s 

rotundou 

Nanebevzetí Panny 

Marie.  

• bývalé hlavní město 

Malty

• tiché město

• hlavní město

• UNESCO

Mosta Mdina 
Valletta 



doporučení....

Neil Tran
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Název kurzu: CLIL – Methodology & ICT tools for Teachers working with CLIL

Jméno účastníka: Zuzana Mužíková a Alice Hrbková

Místo konání: Saint Julien's, Malta



MALTA   
● odborný kurz: CLIL – 

Methodology & ICT tools for 
Teachers working with CLIL

● ESE – St Julian’s – Malta
● 15. - 26. 8. 2022
● první týden metodologie 
● druhý týden CLIL a webové 

aplikace - doporučujeme
● různé kurzy: ESE pro dospělé, 

ETI pro mládež

http://www.ace-studio.cz/produkt/eti-malta-kurzy-pro-ucitele-erasmus/#1478810487946-f3eada3c-306b
http://www.ace-studio.cz/produkt/eti-malta-kurzy-pro-ucitele-erasmus/#1478810487946-f3eada3c-306b
http://www.ace-studio.cz/produkt/eti-malta-kurzy-pro-ucitele-erasmus/#1478810487946-f3eada3c-306b


MALTA 
● souostroví - Malta, 

Comino a Gozo
● cestování po ostrově 

hromadnou 
autobusovou dopravou

● krásná historická místa - 
Valletta, Mdina

● spíše skalnatější pláže
● ubytování v apartmánu 

Airbnb
● v letních měsících velké 

horko a hodně lidí


